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Про підготовку до опалювального
сезону 2016/17 років
Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про
житлово-комунальні послуги», на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 19.04.2016 № 295/0/5-16 «Про підготовку до опалювального сезону
2016/17 років», з метою забезпечення координації ефективного виконання заходів з
підготовки об'єктів господарського комплексу району до роботи в осінньо-зимовий
період, своєчасного початку опалювального сезону 2016/17 років та сталого
функціонування підприємств житлово-комунального господарства та соціальної
сфери:
1. Затвердити заходи щодо забезпечення своєчасної підготовки житловокомунального господарства, паливно-енергетичного -комплексу та соціальної сфери
Мостиського району до опалювального сезону 2016/17 років (надалі - заходи), згідно
з додатком 1.
2. Міським головам м. Мостиська та м. Судова Вишня С. Сторожуку,
О. Станкеви^, відділу освіти райдержадміністрації (В. Чернега), КЦРЛ (Б. Пелиньо),
відділу культури та туризму райдержадміністрації (Г. Букса) забезпечити виконання
та своєчасне інформування сектору інфраструктури та житлово-комунального
господарства райдержадміністрації про стан виконання затверджених заходів у
повному обсязі у встановлені терміни.
-3. Створі™ районну робочу групу з координації та вирішення проблемних
питань з підготовки житлово-комунального господарства та об'єктів соціальної сфери
до роботи в осінньо-зимовий період та входження в опалювальний сезон 2016/17
років і затвердити її склад згідно з додатком 2.
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату
райдержадміністрації Сахшяак Н. С.
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Додаток 1
до розпорядження голови
раіїдержадміністрації
« 2 4 » травня 2016 р. № 8 0 0
Заходи
щодо забезпечення своєчасної підготовки підприємств
житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу
та соціальної сфери Мостиського району до опалювального сезону 2016/17 років
1. Здійснювати контроль за виконанням планових показників з комплексної
підготовки житлово-комунального господарства та об'єктів соціальної сфери до
роботи в осінньо-зимовий період 2016/17 років.
Сектор інфраструктури та житловокомунального господарства
, ^^ . *
„ '
райдержадміністрації;
^
підприємства житлово-комунального
господарства та паливно-енергетичного
комплексу;
керівники організацій та установ
бюджетної сфери.
.
_
Терміні^до 1 жовтня 2016 року
2." Розробити, та погодити з сектором з питань цивільного захисту
райдержадміністрації оперативні плани спільних дій, спрямованих на локалізацію
аварій систем тепло,- елекіро,- і газопостачання усіх форм власності.
Керівники житлово-комунальних
підприємств, ТзОВ «Львівські теплові
мереясі», керівники організацій т^
установ бюджетної сфери
Термін: до 1 вересня 2016 року
3. Забезпечити готовність автономних та аварійних джерел енергозабезпечення.
Керівники житлово-комунальних
підприємств, ТзОВ «Львівські теплові
мережі», керівники організацій та
установ бюджетної сфери
Термін: до 25 вересня 2016 року
4. Забезпечити підготовку спеціалізованої техніки для прибирання снігу та
посипання вулично-дорожньої мережі протипожежними сумішами і необхідну
іфіькість посипного матеріалу. ; .
/
'
Мостиський ДРП № 3 , 4 філії
«Яворівська даД», Мостиський ДРП 1А
філії «Пустомитівська ДЕД», міські,
сільські голови
Термін: до 25 вересня 2016 року
5. Здійснити заходи щодо перевірки стану газового обладнання у населених
пунктах району.
*
Мостирька газова служба філії
«Самбірське УЕГГ» ПАТ «Львівгаз»

а-і-І г
керівники організацій та установ
бюджетної сфери
Термін: до 1 жовтня 2016 року
6. Посилити інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення через
засоби масової інформації щодо необхідності змешпення споживання природного
^газу, йрго заміщеігая іншими видами палива та енергії, а також ощадливого
спошюання тепла.
Міські та сільські голови, керівники
житлово-комунальних підприємств
Термін: постійно
7. Здійснити аналіз заборгованості населення за спожиті житлово-комунальні
іі , / , послуги та вжити вичерпних заходів щодо їх погашення.
Сектор^ інфраструктури та житловокомуна)іьного господарства
райдержадміністрації, керівники
житлово-комунальних ПІДІфИЄМСТВ,
Термін: до 1 червня 2016 рої^^
8. Вжити заходів із погашення у повному обсязі всіма категоріями споживачів
ізаборговано(|гі з оплати використаних енергоносіїв та забезпечення щомісячної їх
оплати. .
,
Керівники житлово-комунальних
підприємств, керівники організацій та
установ бюджетної сфери.
Термін: до 25 в^)есня 2016 року
9. Забезпечити приведення в належний технічний стан житлового фонду та
виконашщ щіановіщ робіт щодо церевірки димових та вентиляційних, каналів,
щільності інженерних вводів у багатоповерхові будинки, а також забезпечення
технічного стану сигналізаторів загазованості підвальних приміщень житлового
фонду.
Міські та сільські голови,
балансоутримувачі житлових будинків
Термін: до 25 вересня 2016 року
10. Розробити та затвердити відповідним розпорядчим документом заходи з
підготовки підпорядкованих підприємств житлово-комунального господарства та
бюджетної сфери до роботи в опалювальний період 2016/17 років.
Керівники житлово-комунальних
підприємств, керівники організацій та
установ бюджетної сфери
Термін: до 1 червня 2016 року
Керівник апарату
«ністрації
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Н. С. Сатурчак

Додаток 2
до розпорядження голови
райдержадміністрації
« 2 4 » іравня 2016 р. № 300
Склад районної робочої групи
з координації та вирішення проблемних питань з підготовки житлово-комунального
господарства та об'єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період
та входження в опалювальний сезон 2016/17 років
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Сатурчак Надія _
Станіславівна
Придиба Володимир
Юрійович
Яхимець Христина
Степанівна

-

керівник апарату райдержадміністрації,
голова районної робочої групи
- завідувач сектору інфраструктури та житлово, комунального господарства райдержадміністрації,
заступник голови районної робочої групи
- головний спеціаліст з питань житловокомунального господарства сектору
інфраструктури та житлово-комунального
господарства райдержадміністрації, секретар
районної робочої групи
Члени районної робочої групи :

Бабій Іван Іванович

- завідувач сектору з питань цивільного захисту
райдержадміністрації,

Чернега Валентина
Григорівна
.і
Пелиньо Богдан Іванович
Гачак Богдан Іванович

- начальник відділу освіти райдержадміністрації

Шуп'яна Ольга Ігорівна
Букса ГаннаМихайлівна

- головний лікар Мостиської КЦРЛ
- начальник управління соціального захисту населення
райдержадміністрації
- начальник відділу економічного розвитку та торгівлі
райдержадміністрації
- начальник відділу культури та туризму
райдержадміністрації

Міські та сільські голови, керімяики підприємств житлово-комунального господарства
та паливно-енергетичного комплексу (у разі необхідності)
Керівник апарату
райдержадміністрації

Н. С. Сатурчак
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